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  چكيده 
 هر چند .تبرخوردار نبوده اس ي يكساناز سرنوشت ،ادامه حيات يافتهخطي  هاي نسخهآنچه از  :هدف

رقم  ،اين حال با ،ندكم نيست ،همراه دارندبه  خود در معرفي يقيقد اطالعات كه ها نسخهاز  آن تعداد
به  ي همآثار كند؛ نميرا همراهي  ها آن الزم و آگاهي هبرده سردر هاله از ابهام ب، ها از آنقابل توجهي 

ي و در اثر عوامل طبيع هم هايي نسخه ؛پنهان است ،لياص هويت پديد آورندهو  شهرت يافتهنام ديگران 
  .فرآوان است ها آنتعداد  كهشده و يا تباهي  جزئي و كليآسيب ديدگي دچارغير طبيعي 

كاربست ، ها نسخهاز ي گزارش شده ها دادهبه  يا محك زدنو ف هويت كش در اين نوشتار :روش
سي مهند« نعنوا زيرِ ،هاي فني و مهندسي در رشتهاخير طي سالهاي كه دادهرا هدف قرارروشي 
در  و »رف بر فن و تكنولوژياعتماد ص«با  توان مي در مواردي روشاين  با .شود ميياد  از آن »معكوس
در  علمي احتياط، »ها داده و ها تخصص ديگر در كنار فن و تكنولوژي ا قرار گرفتنِب« تواند مي شرايطي

 با اطمينانِ ،وارد شدهدر نسخه  يتزويريا و  جعلدست اگر و ،فزوني داد را نسخه و معرفيشناخت 
امكان  ،دقت الزم با راآن  يجراا ،استت مرم منداي نياز نسخهاگرو ، از جزئيات آن سخن گفت ييباال

  .دسنجي كر
 عنوان آمده ذيلِ ،ارائه منابع، و تازه بودن زاويه نگاهي اين نوشتار ادعا بودنِ اي رشتهبين  نظر به : ها يافته

 مستقلِ در دو دانشِ با استفاده از منابع كتابخانه اي نوشتار ،با اين حال تالش شده ،نبوده استمقدور 
و  محقق ،فهرست نگار كارِ هايمرز، با آنچه آمده است .دمستند شو »مهندسي –فني «و  »كتابداري«
س و نسخه مهندسي معكو بين توان ميي است كه ارتباط مستقيم است و بيانگر به هم آميخته ،ادنقّ

  .دشناسي يافت شو
  . هويت متن ،سخه شناسين ،سخه خطين ،مهندسي معكوس:  واژگان كليدي
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  مقدمه
كتابخانه  هاي، كتاب تنها با اطالعاتي كه بدو ورود ب حرفه از نگاه كتابدارِ
بندي شود و لزوم تالش براي بدست آوردنِ  يابد، نبايد طبقه تخصصي راه مي

كتاب، براي ميزبانيِ اين ميهمانِ تازه وارد،  يا موضوعِو باب هر در اطالعات 
گفت و گو  ،به عنوان موجودي زنده ،كتابدار در اين حالت، با متن .ضروري است

هر آنچه از  ،بدار تالش مي كندكتا. كند و خود را برابر آن مسئول مي شمارد مي
آوري و معرفي كند و  اجزاي پنهان و آشكار، پيرامون كتاب وجود دارد را جمع

گذارد كه كتاب عالقمندان زيادي خواهد يافت وهر يك  فرض را چنين مي
هايي از كتاب را  تمام و يا بخش ،ها و تمايالت گوناگون خواهند با خواسته مي

  . ط برقرار كنند، و با آن ارتبا شناخته
كند، چنانچه اثر، در جريان فكري، هنري، و ادبي خاصي  كتابدار تالش مي

ممكن  ،براي مثال. بنديِ صورت گرفته، آن را لحاظ كند گيرد، در طبقه جاي مي
است كتابي با مشخصات شناسه ثبت شود، با اين حال كارشناس در برداشت 

اي خاص  و يا فرقه ،سبكي هنري ،ادبي اثر را زير گروه سبكي ،خود، عالوه بر آن
و هم  داين اتفاق هم براي كتابي تازه انتشار يافته ممكن است روي ده .بيابد

فراتر از مولف  هاما با توجه به اينكه معناي متن هميش    ؛اي قديمي براي يك نسخه
اين شانس براي بسياري از متون  تتوان گف مي) 69: 1386 ،دستغيب(مي رود 

بيش از ساير متون فراهم شده است  ،اند كه زمانِ بيشتري را پشت سر داشته كهن،
هايي  ها و تفسير ها متن ادبي و حكمي كهن است كه شرح و نمونه بارز آن ده

مي توان گفت هيچ اثر و متني، پس از  فراوان به دنبال آمده است از اين رو
مفهومي برخوردار مي  دگرگونيايستا باقي نمي ماند و از  ،نگارش و يا نگارگري

  1.گردد
يا هنرمند در بيان تعريف از  نبايد از نظر دور داشت كه شخصِ نويسنده و

نقشِ اندكي دارد و اين داوري و قضاوت ديگران  ،ِخود نقش و سبك اثر ،جايگاه
ظهور  ،ها چيزي نيستند كه با ادعا سبك. كند مي ناست كه جايگاه آن را تعيي
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هاي نوشتاري نقشِ  ها و سبك موقعيت تزمان در معرفي و تثبيگذشت . بيابند
هاي هندي، عراقي و يا معاصر، چيزي  سبك ،براي مثال در ادبيات .اساسي دارد

 ،اين مخاطبِ محقق نيستند كه نويسنده بتواند خود آن را براي كارش ادعا كندو
و فرا رفتنِ  تر گذشت زمان و از همه مهم ،اي كتابشناس حرفه ،شناس سبك ،ناقد

  .دهد هاي گوناگون جاي مي اثر را ذيل مجموعه همعنا از پديد آورنده است ك
اين وظيفه براي كتابدار  ،با ورود يك نسخه خطي و قديمي به كتابخانه

نيست كه  اي چاپ شده ومعاصر ، مانند نسخه2ينسخه خط. گردد آشكارتر مي
معرفيِ شخصيت و شناسنامه آن بازي در  ينقشِ اصل ،پديد آورنده يا ناشربتواند

هاي  كند، تابع كدگذاري هايي كه خود اعالم مي برابر داده كند، و كتاب را
 ،هاي خطي هم چند براي نسخه هر .ندك 4كيا شاب 3المللي مثل فيپا بين

وجود داشته  ،مدهآ 7، و ايكا6ايفال ،5مانند آنچه در نظام يونسكو ،هايي دستورالعمل
  8.باشد

هنگام  ،خواهد تنها با فيزيك كتاب در ارتباط باشد اي كه نمي كتابدار حرفه
اي  و زنده و پديد آورنده) حاضر(اي پيدا  با پديده ،به كتابخانه ،ورود نسخه خطي

نسخه  ،گوناگون يها بايد تالش كند از راه اين رو از. روبرو است) غائب(ناپيدا 
را به سخن آورده و از زبانِ اجزاي مختلف پديده آن، هويت اثر و اطالعات 

و نگاه را فراتر از گزارشِ  دپيرامون آن مي تواند بيابد را رصد كن همفيدي ك
  9.فيزيكي كرده و تجزيه وتحليل محتواي متن را هم مد نظر قرار دهد

و  ،س حضوري جاويدانشان يهر چند تعداد قابل اعتناي ،در ميان نّسخ خطي
بويژه آنچه كه دربار سالطين  ،اطالعات دقيقي از خود را داشته اند هامكان ارائ

 ،با اين حال ،تهيه و يا نگهداري شده و به نسخه هاي سلطاني شهرت دارد
هاي دنيا وجود  ها و گنجينه هاي خطي قابل توجهي در جاي جاي كتابخانه نسخه

درسرشناسه و  بخشي توان اطالعات اطمينان دارد كه به علل گوناگون، نمي
گاهي  .ها را احاطه كرده است هاي بحث برانگيزي آن شناسه آنها ارائه داد و ابهام

اي به نام ديگران شهرت يافته و هويت اصلي پديد آوردنده ازسوي  هم نسخه
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پنهان  ،و يا هرعلتي ديگر ،كاتبان سهل انگار، شخص نويسنده ،جعل كنندگان
كتابشناسي و «از اين رو  )198 تا 111: 1384 ،رحيمي ريسه. (است مانده
( ترين كارهاي كتابخانه ها بشمار مي رود  ترين و فني شناسي جزو ظريف نسخه
  )174 -179: 1386 ،فدايي

يك نسخه هم، بايد راهكارهاي گوناگون، مطمئن و فيزيكي در كشف هويت 
زني كمتر شود، و امكان نگارشِ گزارشي كوتاهي يافت، تا نياز به تكرار در گمانه 

  .خوب كه تاييد طوالني تري را در جوامع علمي همراه داشته باشد، فراهم آيد
 10.شود ناميده مي »مهندسي معكوس« ؛روشي كه اين جستار آن را دنبال كرده

دست  -كشف هويت نسخه  در هگمان جستار بر اين است كه بسياري از آنچ
هاي تقلبي  كشف نسخه ،بندي طبقه ،براي كتاب شناخت -پشتيبان ه عنوانِ ب 11مك

قابل  ،نياز است، دراين روش، و انجام يك عمليات مرمت موفق ،و تزوير شده
هاي بسيار و  مهندسي معكوس توان پاسخگويي به پرسش و ،فراهم شدن است

  .هاي فراوان را دارد تصديق داده
عتماد صرف ا«يا با  نعكوس را ميتواكالبد شكافي نسخه به روش مهندسي م 

ها و  گرفتن گروهي از تخصص با جاي«و يا  ،ساخت مفراه »بر فن و تكنولوژي
  12.»ها دركنار فن و تكنولوژي داده

چندان دارد؛ زيرا  براي گنجينه داران اهميتي دو ،روش مهندسي معكوس
  .نيازمند تصديقي خدشه ناپذير است ،ارزش تاريخي و نفاست يك اثر

اشاره شود كه اين جستار با توجه به تازه بودنِ بحث،  ،در اينجا الزم است
نوشتار  ،ازاين رو تالش شده ،منابع مستقلي براي آنچه ادعا كرده، نيافته است

–فني «و  »كتابداري«بااستفاده از منابع مكتوب در دو رشته مستقل 
  14.مستند سازي شود»13مهندسي

  . معكوس توضيح داده شودنخست الزم است، چيستي مهندسي 
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  چيستي مهندسي معكوس و نمونه هايي از كاربست روش آن 
با يك  ،جراي يك فرآيندا 16هندسي معكوسم 15بر اساس فرهنگ لغت وبستر

. براي رسيدن به هدف است ،و يا پيشرفت گام به گام ،سري عمليات
بكار رفته در كشف اصول «ا هم مهندسي معكوس را يويكي پدي) 2007ايليام،(

، عملكرد، ا سيستم ازطريق تجزيه وتحليل ساختاري شيء، ،دستگاهيك تكنولوژي 
   »از آن مي داندنحوه بهره برداري و 

هاي  ها شروع و توانِ منتهي شدن به بنيان مهندسي معكوس با توسعه داده
در  .)14: 1389 ،حيرانيب( دانش و تبديل شدن به سخت افزار و نرم افزار را دارد

 ،ها و رمز گشايي داده بازيابيها و  تحليل هر مرحله از فرآيند ،مهندسي معكوس
ها بايد در  الزامي بوده وتحليل ،از آن جهت كه بر نتايجِ مرحله قبل استوار است

بكار  ،و براي آشكار سازيِ ساختارِ آنچه محصول شمرده مي شودآگاهانه شكلي 
  17.رود

انسته د 18يا مهندسيِ رو به جلو ،ستقيممهندسي ممقابل ، مهندسي معكوس
 ؛يعني حفرآيند رايج حركت از باالترين سط ،گر مهندسي رو به جلوا .شود مي
 ،باشد محصول /نمونه اوليه / هاي طراحي برآورده سازيِ الزام/ ايده طراحي/ نياز

و ارتباط بين  19هكشف و تحليل طراحي سامانه اجرا شد ،مهندسي معكوس
 .اجزاي آن است، و مراحل آن را مي توان در دو مرحله متوالي اينگونه برشمرد

: ب - ساخت بازيابي طراحي/ اندازه گيري آزمون / دمونتاژ/ محصول : الف 
  .)5: 1389 ،بحيراني(  همحصول مهندسي معكوس شد/ آزمون تاييد ،نمونه اوليه

  
  هدف از مهندسي معكوس درعلوم گوناگون

هدف از  .هدف از مهندسي معكوس در علوم و فنون گوناگون متفاوت است
افزايش قابليت ساخت و ارتقاي مستند سازي با پرده  ،اين روش در صنعت

 ،شركتكه يك  براي مثال هنگامي .هاي زيرين طراحي است برداري از اليه
تالش ، هاي رقيبشركت  ،مي كند بازار سخت افزار يا نرم افزار جديدي را وارد
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تا  ،از چگونگي عمليات آگاه شوند و 20كنند  را تهيه و جداسازي آن ،مي كنند
اي از مهندسي  توان گونه اين روش را مي .هاي آن را براي خود بكار گيرند تكنيك
  22.هم دانست 21ارزش

و يا مرمت آثار و اشياء  -راه و ساختمان  - عمرانمعكوس در رشته مهندسي 
يافته شود و براي اين كار  ،ها و بناها سازهكند تا راز ماندگاريِ  باستاني، كمك مي

علل استقامت و نقشه هندسي  مي پردازد وقديمي  به آناليز دهها سازه و بناي
هر گونه عمليات ، با انجام اين مراحل. ها باز تعريف و باز ترسيم مي شود آن

   .ن سنجي مي شودامكا ،مرمت و يا بازآفريني براي شبيه سازي و طراي جديد
ي هم آنچه در سابقه يك بيمار بايد دانسته شود از پزشكاي مثل  رشتهدر 

بيماري در اين روش به عنوان محصول اعتبار  .گيرد مهندسي معكوس بهره مي
تواند  ه و آزمايش از هر آنچه كه مينوع تغذيگزارش از  ،ها اندام هشود و معاين مي

 ممسير بهبودي ترسي سكمك مي گيرد و سپ ،باشداجزايي پنهان و آشكار داشته 
از  ،به منظور درمان ،بازگرداندن بيمار، به گذشته ،در روانشناسي هم .شود مي

تا  173:  1387حاجي زين العابديني، . (گيرد روش مهندسي معكوس بهره مي
202 (  

و  ،محصول هدوبار بيشتر براي توليد ،كاربرد اين روش در صنعت و علوم فني
و يا اصالح نمونه اي مشابه و در  ،با هدف مقابله ،كشف نقاط ضعف و قوت يا

اثري با نفاست عالي و  ،هنرمند و صنعتگري كه تصميم دارد.حال ساخت است
بايد از روش مهندسي معكوس در آناليز آثار قديمي  ،عمري طوالني خلق كند

ازهمان مواد و  ،دگارتا بتواند به منظور مشابه سازي و خلق اثري مان ،بهره گيرد
 جنايي، يها ي و يا تشخيصپزشك ثلمي علوم دردرحالي كه  .شيوه استفاده كند

ي و يا تكرار واقعي بيمارو نه توليد  ،ها است هدف تشخيص و تصديق داده
 ،و مبحث مهمِ نسخه شناسي 23در دانش كتابداري و اطالع رساني !صحنه جرم 

هدف تشخيص هويت متن، تصديق  ،كه اين جستار آن را دنبال كرده است هم
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و كتاب را باال  ،هايي است كه سطح دانش از نسخه و تبديل آنها به بنيان ها، داده
  .ببرد

اگر  ،پذيرد انجام مي 24درمرمت نسخه هم كه براي حفاظت و دسترس سازي
ي ها دادهپيش از هر اقدامي بايد  ،كامال دقيق و علمي انجام شود يبخواهد عمليات

   .مهندسي معكوس در اختيار باشد
  

  مهندسي معكوس و فهرست نويسي توصيفي
و  كلي، فهرست نويسي را به دو بخشِ فهرست نويسيِ توصيفي طوربه 

فهرست نويسي توصيفي را ثبت و  .اند تقسيم كرده ،فهرست نويسي تحليلي
اند كه به ترتيب  بيان كرده ،مطالعاتييا هر منبع  ،توصيف شكل ظاهري كتاب

ويرايش،  هنام پديدآورنده، تاريخ تولد و درگذشت او، عنوان كتاب، مرتب: شامل
و ديگر مشخصات ظاهري  ،خط نگارش ،ها يا جلدها شمار صفحه ،وضعيت نشر

اين اطالعات، ) 1763: 1385، دائره المعارف كتابداري .است و يادداشت ها
 ،آخر ،اما اگركتابي داراي افتادگي اول؛  آيد ناسه به دست ميبيشتر از صفحه سرش

اشعار و نقل  ،بايد به اجزا و تركيبات نسخه ،براي يافتن اطالعات ،يا هر دو باشد
: 1386 ،فدايي.(قول هاي ديگران در باره كتاب و اطالعات تاريخي مراجعه كرد

اي  ، و يا شناسهاثري از داشتن شناسه ظاهري محروم شد حال اگر)  188؛174
هاي مناسب در يافتن پاسخ به  يكي از روش. شود كار مشكل مي ،مشكوك داشت

، مهندسي معكوس است؛ بويژه در آنچه مربوط به ها دادهها و تصديق  پرسش
 و يا سخن از ،يا سخن از سبك آرايه و يا آراينده است ،شكل ظاهري متن است
و  ،صحافي و صحاف و وصال استو يا سخن از نوع  ،نوع كاغذ و وراق است

  )128تا  30: 1353،مايل هروي.(يا سخن از كاتب و رسم الخط است
آشنا  "مهندسي معكوس"هر چند با نام ،شناسِ سنتي هم در روش خود نسخه 

 ،اي كه دنبال كرده است بكارگيريِ مهندسي معكوس در شيوه ،اما همواره ،نباشد
 "شباهت سازي" ،"قياس "زماني كه شروع به يشناس سنت نسخه .ديده مي شود 
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چيزهايي را تجريه و تحليل كرده است و از  ،پيش از آن ،مي كند "يابي قرينه"و 
. كند مي يبند نسخه را طبقه ،يي كه در پيش رويش قرار گرفتهها دادهاين طريق 

گونه دارد، و بين دو جلد جاي  طومارساختارِ  براي مثال نوشتاري كه شكل و
اثري . گيرد جاي مي "فوق"و يا  "ياسناد ديوان" ،"توقيعات"زير گروه  ،تهنگرف

ي بند  و شيرازهي شده صحافي اوراق و قطع خُرد بغلي دارد و از "بياض" آرايه هك
زير گروه كتب  ،شود به عرض برخورداراست، و از جانب طول باز و بسته مي

ر و يا مناجات نث و يابه شعر  يادب نكاتجاي مي گيرد و حاوي زيارتنامه  ادعيه و
شناس با  و اگر نسخه)  1326 ،دائره المعارف كتابداري( 25.پنداشته مي شود

مثل قطع خرد  ،مشخصات ظاهري اام؛ داند نوشتاري روبرو شد كه زبان آن را نمي
روش مهندسي معكوس به او مي ) 832- 571: 1372 ،مايل هروي(داشت  يبغل

همچنين  .مي تواند حاوي ادعيه يا زيارتنامه و يا نكات ادبي باشد ،گويد كه اثر
 ،االن و صحافانوصي است و و نقاش خطهايي تركيبي از اگر اثري حامل قطعه

 مرَقَّع، اين روش اثر را زير گروه ندا هكرد يو صحاف را به هم پيوند دادهها  قطعه
بيش از يك پديد  ،تواند كند كه اثر مي فرض را تصديق مي نو اي ،دهد جاي مي

 ،و يا اين فرض را وارد مي داند كه زمان و مكان پديداري اثر ،آورنده داشته باشد
حاكيت  ،اي دارد و يا اين گفته را تاييد مي كند كه اگر مرَقع مختومه پراكنده است

و  دياب ق، آن اثر نبايد به پيش از قرن نهم هجري تعلصحافي شدن در ايران گراز
آن مرقع  ،دهد پيش از قرن نهم هجري را نشان مي هك داي دار مرقع مختومهاگر 

  . وان در جغرافياي ايران صحافي و تدارك نهايي نشده استابه احتمال فر
زمان و شيوه  ،ي به اعتبار جغرافياخطهاي  گويد نسخه مهندسي معكوس مي

نياز به بدون آنكه  براي مثال .اوراق مخصوص به خود را دارند ،نگهداري
ويژگي  ،تواند بگويد فرهنگ كتابيِ بردي يا دوخي شناخت زبان متن يابد، مي

ويژگي  ،فرهنگ كتابي ياتوزي يا كادي. مصري دارد، و كاغذ آن پاپيروس است
فرهنگ كتابيِ . هندي دارد، و بايد برگ و پوست درختان در نوع آن يافت شود

. ) 26-25: 1390،افشار. (26مي تواند تعلق به ايران داشته باشد و امثال آن ،پوستي
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تجربه شخصي و اعتمادي كه  سينه به سينه وبر پايه دانش  كارشناسان سنتي
آنچه  .هاي نسخه خطي را تشخيص مي دهند ويژگي ،ها دارند ديگران به آن
زي در مراحل سا كاغذهاي  انواع و شيوهشامل  ،كند مشخص مي ،كارشناس سنتي

تاريخ  ،، مراحل تكامل انواع خط و تجليدطيخط و خطا يها ، شيوهتاريخ
ها، مكاتب  تزيين نسخه ،27آرايهها در  رنگ يگوناگون، چگونگ يپيدايش جلدها

  ). 99تا  93: 1357 ،افشار( 28ياستو تصويرگر ،تذهيب
سروكار دارند، آرايي تمدن اسالمي  آن دسته از كارشناسان اروپايي كه با كتاب

 ،اما مي توانند ؛شناس اسالمي، آگاهي چنداني ندارند عموما از دانش سنتي نسخه
و  كاغذاز چگونگي ، با روش مهندسي معكوس در يك نسخه شناسي علمي

و تذهيب، و مواد بكار رفته در آرايه و جلد سازي آگاه  بتركيب مرك ،تاريخ آن
  ).1385 ،دائره المعارف كتابداري( .شوند
را از غير  مجعول يها نسخهتواند  مي ،مهندسي معكوس با آناليز شيميايي 

) پايان ،خاتمه( 30"ترقيمه"يا 29"انجامه" يِها دادهچنانچه  .دهد مجعول تميز
هاي  ذيل ليست نُسخه هنسخ ،بقت نكندمطا ،هاي مهندسي معكوس نسخه با يافته

از ! شود جعل خوانده مي، درليست 31و انجامه و ترقيمه ! گيرد  مشكوك جاي مي
 يها يا نسخه ،نفيس يِاشيا اصالت تعيينِ برايداران   داران و موزه  مجموعهاين رو 

  .اعتماد زيادي به اين روش دارند ،يخط
  

  انتقادي -مهندسي معكوس و فهرست نويسي تحليلي 
 .تحليل و بررسي مي شود اثر يمحتواانتقادي،  - ينويسي تحليل فهرستدر 

هاي ممكن پيرامون  و گمان ها حدسي اثر از هم تفكيك شده و سپس، اجزاابتدا 
  32.)1385عارف كتابداري مدائره ال( هر جزء بيان مي شود 

يا  ،اي را روايت  و يا انديشه رخداداگر يك متن رود  طبيعي انتظار مي شكلبه 
مناسب  ساختار و شكل و چارچوب ،اسلوب بياني و تصويري از ،كند تشريح مي

شواهد اجتماعي و سياسي بايد  براي مثال يك متن تاريخي، .ود برخوردار باشدخ
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تغيير در لحن و رويكرد  متن نوشتاري ازيا  .33و تاريخي مرتبط را تداعي كند
تغيير در  داما مي توان ؛كاربرد دارد، برخوردار نيست ،كه در ادبيات شفاهي بياني

انتخاب كرده را داشته باشد گرايش محتوا، تغيير در منطقي كه راوي براي روايت 
ظاهر و  تتوان گف ميدر توضيح بيشتر، . كند معني دارو از طريق آن، متن را 

 ،شدهانتخاب  چه موضوعي، اينكه بلكه ،بخشد مينمفهوم  تنهايي به متنسياق به 
وارد چيزهايي چه ، شده شتهمبهم گذاچيزهايي چه  ،دهشتصريح چيزهايي چه 

چه  ،34قرار گرفتهر نظَدر مسوژه اي چه  ،كنار گذاشته ييچيزهاچه  ،دهمتن ش
داده شده و  موضوعيتهايي چه چيزو  35قرار گرفتهدر پس صحنه  موضوعي
است و مهندسي  هتعيين كنندهمه در تشخيص و تحليل محتواي متن  ،امثال آن

اجزاي تشكيل دهنده، شناسايي، تصديق و مي تواند با تفكيك مناسب  سمعكو
  . كند يچينش آنها را گواه

تصويري است كه از  ،براي مثال يكي از اجزايي كه در تحليل كارايي دارد
ابزارمهمي در يك گزارش است  ،فرد 36ظاهر. شود ظاهر افراد در متن ارائه مي

ظاهر . كند بازي مي "نويسنده –متن "حل معماي هويت  تعيين كننده دري نقشو
 ،شغل ،اجتماعي هطبق ،فرهنگ ،سن ،جنيسيت بيان مهمي در يمنبع اطالعاتفرد، 

ي كه ارتباط مستقيم 37تصوير بدني  .دارد ها و شخصيت گرايش ،تعلق گروهي
وجود دارد را ترسيم  40و خود پنداره  39و خـود انـگاره  38درك فرد از خود بين
استعاري اين ارتباط را يافت، آن  حال مهندسي معكوس چنانچه با چينش .كند مي

را در تحليل خود گزارش مي كند و اگر نيافت، محدوديت هاي مربوط به دادها 
  41. را گزارش مي كند

كند كه شواهد تاريخي يك متن مي تواند، ناقص  مهندسي معكوس تصديق مي
به شمار آيد و تفسير آنها نيازمند تبيين روابط  ،در شكل كامل ،و غير قابل بررسي
  )81: 1390،كومار .(42خارج از متن است هعلت و معلوليِ نهفت

تنها با ، بسيار سخت است كه وثاقت و اصالت يك متن، با آنچه آمد
 ،مراجعه به نظر مؤرخان و رجاليان كهن هاي مرسومِ سنتي تصديق شود و روش



 133   ________________________________    يشناس معكوس در نسخهمهندسي  در آمدي بر روش

البته اين به آن 43 .كارآيي الزم را نمي يابد  ،خشبه عنوان تنها روش اطمينان ب
ها با دقتي ستايش برانگيزبه كار  هايِ كهنِ نقادي كه قرن معنا نيست كه شيوه

هاي جديد درباره تحليل و نقد  بلكه آنچه در روش. بي فايده است ،رفته مي
هاي  يتاييد كننده دقت و ريز بين ،در بسياري از مواقع ،تاريخي متون فراهم آمده

  44. هاي نخستين است برخي از فهرست نويسانِ سده
  

  نشانه شناسي متن و روش مهندسي معكوس
و مهندسي  ،شيوه نوشتاري دست نوشته هااست ،بارزترين نشانه يك متن 

 ،در اين روش مي توان. خط مي زندتعيين اصالت  معكوس سخن نخست را در
تفاوت اين روش بايد بتواند، .را مشخص كرد طمركب را آناليز و هندسه رسم الخ

  .رند را تشخيص دهدبه يكديگر دا ظاهريكه شباهت  يميان خطوط
 هاي يبررس در بدو بكارگيري، تعلق به ،آناليز مركّب و هندسه رسم الخط

و  ها خط دستكارشناسان جرم شناسي، بوسيله آن،  .ي داشتشناس و جرم يقضاي
، خط آياكه  تشخص اين .كردند مي ينيو تع يرا بررسمركب بكار رفته در متن 

بر عهده اين  ،در متن وارد شده ،دارد و يا دست ديگري هم يك نفر هتعلق ب
  .روش است

يا  ،واژگان توازن دارد ،اينكه در متن هر واژه در جاي درست خود قرار گرفته
همه با مهندسي معكوس قابل  ،جابجايي درساختارِعبارات و واژگان آن روي داده

  .تشخيص و گزارش است
گرفتاري  ،برخي از رونويس گران، با تغيير واژگان و يا جابجايي كلمات

آنها گاهي . اند براي پژوهشگران بوجود آورده ،زيادي در يافتن ساختار اصلي متن
ها و واژگان نويسندگان و شُعراي بزرگ تصرّف  خود در كلمه هبه ذوق و سليق

تواند، در  مهندسي معكوس به خوبي مي .اند ه و آن را جابجا و تغيير دادهكرد
ايفاي ، و تعلق آن به پديدآورنده ،يا نوشتاري متن ،هاي واژگاني تشخيص نشانه

  45.نقش كند
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 پديدآمدن اثر،در فرايند  موثرعوامل ، در تعيين اين روش همچنين مي تواند
 و معنا ،ها نشانه طارتبا يسرشت و چگونگ ،ها از نشانهتعبير شيوه ،ها نشانهمبادله 

 "واجب الوجود "براي مثال واژه اي مثل  .ايفاي نقش كند ،داري آن با يكديگر
نمي تواند مربوط به سده  ،همراه آن است ،هاي پس از عصر ترجمه كه نشانه

نخست صدر اسالم باشد ومتن تعلق به پس از آغاز دوران ترجمه در تاريخ اسالم 
چنين  اما ،بنابر اين اگر متني مربوط به سده نخست اسالمي دانسته شد .دارد
يا متن را از اساس بايد جعلي دانست، و يا چنين ادعا  ،اي در آن يافت شد واژه

در مثالي ديگر اگر در . دست كاري شده است ،كرد كه متن توسط ديگران
 ،دي آمده بودتاريخ ميال ،نوشتاري بجاي تاريخ هجري شمسي و يا هجري قمري

هر چند در جغرافياي اسالم نگاشته  ،در آن نسخه رد پاي مسيحيت وجود دارد
است كه تصوير نسخه خطي آن در  "منشĤت عصر صفوي"شده باشد نمونه آن 

در مثالي ديگر مي توان گفت با  .كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موجود است
توان  مي ،آناليز و چينش اصطالحات و واژگان ديواني و سياسي هر دوره

بندي كرد و به دنبال آن هر متن  تشخيص داد و طبقه هاي زباني آن زمان را نشانه
  .كهن را در جاي تاريخي خود نشاند

نه شناسي بهترين روش رمزگشايي در دانش نشا دگزاف نيست اگر گفته شو 
تواند  اين روش مي ،و در حوزه اسناد آرشيوي هم روش مهندسي معكوس است

و  ،شناسي نسب ،شناسي كتيبه 46شناسي هايي همچون رمز در بخش
  48.كاربردي ويژه داشته باشد47شناسي مهر

  
  كشف جعل و تزوير و مهندسي معكوس

آن  «روي داده باشد و يا در »متنِ پيام«تواند يا در اصلِ  جعل و تزوير مي
روش مهندسي معكوس در كشف اشياء . 49 »آن نگاشته شده  يكه پيام رو  چيزي

، هر قدر هم هاي سنتي روش .تزوير شده بسيار كار آمد و اطمينان آفرين است
مهندسي . اطمينان بخش نيستند ،در شناسايي اشياء تقلبي از اصلي ،دقيق باشند
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ي سنتي را ها دادهتواند بسياري از  و علمي است كه مياحتياطي شايسته  ،معكوس
   .مهر تصديق و يا تكذيب بزند

ي، شيمياي و تنها با آناليز ،هاي پيشيني بدون نياز به آگاهي سمهندسي معكو
براي مثال؛ اين روش با مالك قرار دادن  .ه سخن بگويداصالت نسخ مي تواند از

را ، پاپيروس، يا پوست ذكاغ ،مركبقدمت  ي،بردار نمونهو 14نيمه عمرِ كربنِ 
عمر  .گويد استفاده شده سخن ميپوست آن ي كه نوع حيوان كند و از تعيين مي

  50. بكار رفته در نسخه را تشخيص دهدمصالح اوليه 
مخفي ، از ديد كارشناسان ،تواند يك عمليات جعل و تزوير موفق، زماني مي

بنابراين بهترين 51!استفاده كرده باشدبماند كه خود از روش مهندسي معكوس 
بازگشت از همان مسيري است كه جعل كننده  ،روش براي كشف جعل و تزوير

  52.رفته است
  

  ترميم نسخه خطي و مهندسي معكوس 
سازي يا تغيير سند نيست، بلكه هدف نشان دادن وضع  زيبا ،هدف در ترميم

مهندسي معكوس شروع عمليات ترميم اگر بدون استفاده از روش . اوليه است
 ،در اين عمليات "چرا كه ، اي غير قابل جبران انجامد ممكن است به فاجعه ،شود

  )129: 1386 ،فدايي.( "جايي براي اشتباه وجود ندارد 
كسب  دقيق يآگاه سخهاز تركيبات كاغذ و مركب ن شود كه تالش مي زماني

با استفاده از  53 .عمليات مهندسي معكوس در جريان است ،در اين تالش ،شود
 خطّاط. براي ترميم ساخت و مركب مناسب ساز دستكاغذ توان   يم ،اين روش

و تصميم مي  ي قديمي استمتن مشابه خط ،يقادر به خوشنويس ترميم كار كه
بايد  ،پس از روش مهندسي معكوس و انجام تمرين ،نوشتاري را مرمت كند دگير

 . در آن دست ببرد داجازه ياب

 ، مهمترين نكتهنقش بسته هم، پوست حيوانات ي كه روي خطوط ترميم در
در  يآناليز شيمياي. روي آن استبر ي مواد شيمياي تاتأثير اجرا، آگاهي از زپيش ا
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و يا سالم ماندن  و كند اين مرحله از روش مهندسي معكوس استفاده مي
اهكاريي كه با با اين روش در ر يبر روي مواد شيمياي، نسخهپذير بودنِ  آسيب

  54.گزارش مي شود ،پيشرفت علم تغيير مي كند
در صحنه حضور  ،طبيعي است كه طراح و سازنده اصلي ،در عمليات مرمت

بنابراين تنها دريچه آگاهي از اجزاي نسخه است و اين آگاهي از طريق  ،ندارد
  .مهندسي معكوس فراهم مي آيد

 ،بازسازي ،استحكام بخشي ،از نسخه و زدودن عوامل مخرب يپاكسازفرايند 
 .ها بايد انجام پذيرد ، پس از ثبت اين آگاهيتثبيت كردن و ترميم ريختگي مركّب

اين است  ،ترميم كننده كاغذ نخستين پرسشي كه در پيش رو دارد ،در مثالي ساده
 ،است يا خير؟ اگر كاغذ سه اليه بود) اليه (دست كم سه پوست  ،كه آيا كاغذ
  !گر است تخريب ،ند كه عمليات و اگر نبود گزارش  ،كند يم ماقدام به ترمي

  
  گيري  نتيجه

اي از دانش  شاخهبيان شد در ارتباط مستقيم با  ان كهنآنچ ،مهندسي معكوس
ي ها دادهگيرد و بسياري از  شناسي جاي مي نسخهيعني  ،رساني كتابداري و اطالع

ي جديد ها دادهكند و بسياري از  ثبت شده از نسخه را تعيينِ ضريبِ اطمينان مي
اين روش اگر چه سرعت كارِ فهرست نگار  .را هم در برابر پژوهشگر مي نشاند

كند كه  داشته و توصيه مي ااما گاهي هم او را به تأمل بيشتر و ،را باال مي برد
هايي از اين روش در سنت كتابداري  اگر چه نمونه. دقت نبايد فداي سرعت شود

شناسي  اما بايد روش مهندسي معكوس را در نسخه ،ي وجود داردو نسخه پژوه
  .شمار آيده زاييده تكنولوژي و نگاه جديد به تحليلِ متن و هويت يابيِ آن ب
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  ها  نوشت پي
  

براي مثال پس از انقالب با توجه به اينكه فقه سياسي و فقه حكومتي جايگاه ويژه اي يافت، رساله هايِ كهن 1
بسياري، باز تعريف شد و ذيل اين مبحث جاي گرفت، در حالي كه چنين طبقه بندي و جايگاهي، تا سالها پيش 

  . منظور نمي شد به علت نگاهي نحيف كه به فقه سياسي مي شد، براي آن نسخه ها
گهگاه با مفاهيمي روياروي مي شويم كه بيشتر افراد با آن آشنا هستند، يا دست كم تصوري از آن در ذهن خود 2

به عنوان . هم از اين مفاهيم است  "نسخه خطي  ". دارند، اما ارائه تعريف براي اين مفاهميم، بسي دشوار است 
 "كتاب "نسخه عبارت است از هر دستنوشته كه داراي ساختار ظاهريِ يك تعريف آموزشي مي توان گفت ؛ 

 ) 3ص  1390نسخه شناخت .( است 
3FIPA شامل فهرستنويسي توصيفي و تحليلي كتاب، پيش از » فهرستنويسي پيش از انتشار« عبارت است ازفيپا

 www.fipa.org.بنگريد به . انتشار و درج آن در صفحه حقوقي يا شناسنامه كتاب
در  1966اين استاندارد در سال . هاي منتشرشده گفته مي شود  المللي كتاب بهشماره استاندارد بينISBNشابك يا 4

  . بنگريد به وبگاه شابك ايران.كشور انگليس، توسط صنف كتابداران پايه گذاري شد
5UNESC 
6IFLA 
7ICA(International Council on Archives) 8 نيازمندي  هاين دستور العمل ها با توجه به آنكه براي نسخ خطي غربي تدوين شده است، نتوانستقابل اشاره آنكه

 .هاي ميراث مكتوب اسالمي را به شكل شايسته پاسخگو باشد
كودكس در / بايد پذيرفت كه آنچه به عنوان نسخه شناسي در درجه اول شايع است، همان شناختن نسخه  9

حالت ماديت آن است ؛ يعني يك كتاب دست نوشته كه بر مبناي كنار هم چيده شدن جزوه ها فرآهم آمده است، 
يث داريم ثابت مي كند كه متن و اما زماني كه ما در كتار اين علوم چيزهايي مثل علم رجال و يا دارية الحد

از اين رو دنياي اسالم در خصوص نسخ خطي خود راهي . وثاقت متن هم به عنوان پيام بسيار برايمان مهم است 
 . بس درازتر از آني دارد كه غرب پيمده است 

علوم در اين روش، ممكن است ابزار هاي گوناگوني با توجه به پيشرفت تكنولوژي در سالهاي اخير در 10
آزمايشگاهي، بكار رود و نسخه شناس، خط شناس، شيمي و فيزيكدان در كنار هم جمع آيند، اما آنچه مهم است 

  ؟اين است كه همه بدانند ما فرض را به بازگشت به چه چيزي نهاده ايم 
. ت ازاين رو است كه  نگاه نسخه شناس اسالمي بسيار متفات از نسخه شناس غربي اس"دست كم"تاكيد بر11

نسخه شناس غربي با پديداري كه شناسي آن را دنبال مي كند، به عنوان يك شيئ باستاني برخورد مي كند، اما در 
ايراني،  با چيزي رو برو هستيم كه هنوز زنده است و در هويت امروزو فكر و انديشه ما نقش  –دنياي اسالمي 

معكوس محدود به نسخه شناسي به معناي  بازي مي كند ؛از اين رو در نگاه اين نوشتار نقش مهندسي
Codicicologieتنها نيست و به ورود اين روش در تحليل متن هم اشاره داردو بايد به سويِ استمرارهويت 

 . نهفته در متن و پيام معطوف گردد 
  .تخصص هايي مثل تحليل زباني، تحليل موضوعي، تحليل سبك، تحليل فرهنگي، تحليل رنگ و امثال آن. 12
در اين بخش به شكل عمده دو رشته شيمي و فيزيك با بسياري از زير گروه ها ي مضاف خود به تناسب مي 13 

 . توانند نقش داشته باشند
تنها نوشتار موجود در رشته كتابداري و اطالع رساني به زبان فارسي، با رويكرد مهندسي معكوس، مقاله مندرج 14

، باعنوان مهندسي معكوس در كتابداري و 1387، پاييز1،شماره 24ره در فصلنامه علوم و فننĤوري اطالعات، دو
ارتباطات "اطالع رساني، نگاشته محسن حاجي زين العابديني است، كه با رهنمايي دكتر عباس حري، براي درس 

 .   نگاشته شده است  "و سايبرينگ
15Webster’s Collegiate Dictionary 
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16Reverse engineering  وجود نمونه هايي از  الزمه اجراي اين روش،. س يكي از روش هاي دسترسي به دانش فني استمهندسي معكو17

در اين روش براي دستيابي به دانش فني به برون فكني . محصول است كه مبناي كار تحقيقات قرار مي گيرد
  .مي شود اطالعات فني از طريق تجزيه محصول متوسل مي شويم كه اصطالحا كشف كردن دانش فني ناميده

در اين فرايند، كارشناسان مربوطه، مشخصات، هدف و شرايط طراحي محصول را درنظر گرفته و سعي در 
و نقاط مجهول و ناشناخته مسئله را  با درايت  دساخت و توليد محصول طبق استانداردهاي ملي و رايج خود دار

ابتدا درگير جزئيات فني و طراحي محصول بدون اينكه از  د، و بررسي هاي كارشناسي و تحقيقات پوشش مي ده
شايد بتوان از مهندسي معكوس به عنوان كپي برداري آگاهانه از يك محصول نام برد، روشي كه عده . شده باشند

اي از كشورهاي شرق آسيا و اروپا بعداز جنگ جهاني دوم عمال پياده كردند و درحال حاضر جزء كشورهاي 
  . ندپيشرفته و صنعتي محسوب مي شو

اگر سابقه صنعت و چگونگي رشد آن در كشورهاي جنوب شرقي آسيا را مورد مطالعه قرار دهيم به اين مطلب 
خواهيم رسيد كه در كمتر مواردي اين كشورها داراي ابداعات فن آوري بوده اند و تقريبا در تمامي موارد 

ث اين رشد شگفت آور و فني در كشورهاي پس چه عاملي باع. پيشرو بوده اند) آمريكا و اروپا(كشورهاي غربي 
به طور خاص كشور ژاپن كه تقريبا تمامي مردم دنيا از نظر كيفيت محصوالت آنها را  ...خاور دور گرديده است ؟

  .تحسين مي كنند با كپي برداري از روي محصوالت ديگران به اين موفقيت دست يافته اند
 

18Forward engineering 
19System Components 
20Disassembling00 
21Value Engineering  يكي از فرآورده هاي فرعي مهندسي ارزش، تكثير قطعات و سامانه ها، همراه با ارزش افزوده مستند سازي و 22
سهولت نمونه سازي و ساخت در آينده است همچنينمي تواند در مورد بازسازي پرهزينه يا مدرنيزه كردن سامانه 

 در نتيجه مهندسي معكوس مهندسي شباهتي به مهندسي هم زمان22يردها مورد استفاده قرار گ  concurrent 
engineering  يا مهندسي مجددRe‐engineering   27ص  1389مهندسي معكوس .( هم پيدا نمي كند ( 

پيش فرض محتمل  ورود روش مهندسي معكوس به دانش كتابداري و اطالع رساني مي تواند اين باشد كه 23
و اطالع رساني  دانشي، بين رشته اي است، از همين رو كاربست تكنيك و تكنولوژي در آن مي توان كتابداري 

 .معنا دارتر است
24Preservation and access    بجز آنكه با ادله ديگري عكس آن را ثابت كند25

 براي توضيحات بيشتر بنگريد به ؛ 26
ر كاربرد است نمونه اي از چنين آزمايش در شماره آزمايش فني در نمونه هاي نقاشي هاي نسخ خطي بسيار پ27

  )189-181: 1389رادرفورد گتنز،. (مجله نامه بهارستان معرفي شده است  1389هفدهم سال 
اما كاربرد اين روش، زماني كه با حجم زيادي از نسخه ها و كمبود كارشناس روبرو شويم، تقريبا ناممكن است 28
ت در يافتن داده ها و تصديق آنها، بايد از انواع روشهاي فني و علمي مهندسي از اين رو براي سهولت و سرع. 

 معكوس استفاده كرد
شود، زمان و مكان كتاب و هم نام و نشان كاتب و  يمحسوب م يخط يها شناسنامه نسخه ،"انجامه"29

ترين  رو، از حساس هميننماياند، از  ينام مؤلف و عنوان اثر را م يو در موارد اخبار مي كند، نويس را نسخه
جعل و  يبرا يمناسب يسازان مزور، آن را جا به همين دليل نسخه. رود يشمار م به يخط يها مندرجات نسخه

  .دانستند يتزوير نسخ م
برخي ديگر از انجامه ها جنبه تزييني و تعارف و صرفا براي جذابيت به متن و به نشانه شادي حاصل از انجام كار 

ي  آمده است و چيزهايي مثل اشعار حكمي و پند و اندرز، ابياتو عبارات دالِ بر بقاي خط و خطير نسخه نويس
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رحلت نويسنده، طالب دعا و ياد نيك و خاتمه و طلب بخشش براي خود كاتب و خواننده و ديگران را در بر مي 

  . گيرد 
. ( نسخه شناسان هندوستان است   ايرج افشار معتقد بود اصطالح ترقيمه دور از ذهن است و وضع شده توسط30 

 )40ص :1381ايرج افشار،
رفته  كار مي به "*قيمهتَرْ"اي جديد است و در گذشته به جاي آن  در زبان فارسي واژه colophon -انجامه31

نويسي با ديگر  هاي عربي تبارِ باز ساخته فارسي زبانان است كه در حوزه كتابت و نسخه البته ترقيمه از واژه. است
هاي  در برخي انجامه. رواج داشته است ) كاتب، محور(زن  ، راقم، و رقم)خط، نوشته(مشتقات آن مانند رقم 

دائره المعرف .( اند  بهره برده "مختومه"ها از كلمات مشابهي همچون  هاي خطي، كاتبان به جاي اين واژه نسخه
يكي نص سخنان پاياني . ديده ميشود "جامه ان "در نسخه هاي خطي معموالدو گونه ) كتابداري و اطالع رساني

كه معموال متضمن جمله  –مولف متن است، و آن كلماتي است كه مولف، تاليف خود را بدان عبارت يا عبارات 
به پايان برده است، و ديگر آن سرانجامي است كه نوشته و سخن كاتب، و به قلم او است  –هاي دعايي است 

ز نسخه خطي است كه كاتب مي توانسته خود را بشناساند و سندي نسبت به احوال عمده ترين جايي ا "انجامه".
به . نسخه پردازي خود برجاي گذارد، تا ديگران پي به زمان كتابت و اطالعات ديگري نسبت به نسخه ببرند 

. است مي آورده   "انجامه "مي گويند، كاتب در  "مقدمه "عبارت ديگر آنچه  امروز مولف يا كوشش ور در 
قلمرو زباني نسخه هاي  -2قلمرو جغرافيايي  -1تفاوت ميان انجامه ها از سه جنبه قابل تجريه و تحليل است 

قلمرو مذهبي، فرهنگيو  -3... عربي، فارسي، تركي، اردو و ديگر گويش ها مثل كردي، بلوچي و : شامل ( اسالمي
 -  39:  1381ايرج افشار . ( ات نامه هم مهم است مدني عالوه بر اين سه جنبه كيفيت ظاهري انجامه و مندرج

45( 
-در كنار تكه جزءو هر  شوند،يم ، انجاموارد شود لطمه اثر بدون اينكه به ظاهر يواستعار ياگونهاين تفكيك به 32
الزم به ذكر است در دائره المعارف كتابداري و اطالع رساني عنوان تحليلي   .گيرديم قرار موضوع خود  هم يها

  . صرف وجود دارد و ما در اينجا انتقادي را به آن افزوده ايم 
حادثه   مگر آنكه مقصود چيز ديگري باشد كه در اين صورت ممكن است اجزايي خاص از عوامل شكل دهنده33 

هاي مبالغه آميز،  روايت در اين صورت و يا تحريف شوند؛ كه يا تغيير يافته، يا ناديده گرفته شده، برجسته شده،
 شكل مي گيرد... پردازانه يا  طنز گونه، انتقادي، جانبدارانه يا خيال

34foregrounding 
35back grounding 
36appearance 
37body – image 
38self – perception 
39self‐ image 
40self‐ concept  هايي نوشتاري حكايت هاي پهلوانان و اهل تصوف و يا  ويژگي هاي آمده را مي توان در گزارشنمونه بارز 41

اين حكايت ها را برخي از پژوهشگران مثلِ ديوين دويس، مرز ميان حكايت شفاهي و متني مي . كتب سيره ديد
 (Devin Dewese,1380).نامه بهارستان سال دوم دفتر اول آمده است  196گزارش ديدگاه او در ص . دانند

گذشته از ارزش آشكاري كه ثبت مكتوب تاريخ دار واجد است، حوزه هاي نوشتاري، محدوديت هاي متعددي 42
دارند، كه نه تنها در عاليق موسسشان ريشه دارند، بلكه عالوه بر آن ناشي از سوء تفاهم هايِ خاصي است كه، 

 . ده متن، به شكل اجتناب ناپذيرايجاد مي كنند بيان هايِ تلگرافي و خالصه وارِ حكايت، براي خونن
فلورانس است كه بسياري از انتقادها و دل واسي ها و  "شاهنامه "يكي از نسخه هاي بسيار بحث بر انگيز 43

عزيز اهللا ( اشتياق ها در خصوص آن  به روش مهندسي معكوس و قالب قرائت انتقادي انجام پذيرفته است 
  )206: 1381جويني،
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انداخت تا ديده شودكه محدثان و رجاليان كهن چگونه و با  "تاريخ بغداد خطيب بغدادي"است نگاهي به  كافي44

چه دقتي، سعي در شناسايي اسانيد درست و متون اصيل و بازشناسايي آنها از متون برساخته و مجعول به خرج 
جا كه مقدور بوده است، شناسايي  و دست مي داده، و به خوبي توانسته اند نسخه هاي اصيل را از غير اصيل، تا آن

 جعل  را آشكار كنند
چنانچه بتوان بيت هاي . از جمله  نوشتارهايي  كه در متن آن دستكاري زيادي شده، اشعار عمر خيام است 45

معيار و اصلي خيام را گمانه زني كرد، با روش مهندسي معكوس در ديگر بيت ها و قرينه يابي، مي توان، بيت 
  .  كوك را نشانه گذاري كرد هاي مش

46Cryptography  
47Sigellography  براي مثال پژوهشگران اروپايي با . شيوه نوشتاري دست نوشته ها خود جرئي از نشانه شناسي بايد به حساب آيد48

رسم الخط  "و  "رسم الخط قديم  "آناليز دست نوشته هاي فارسي در روش مهندسي معكوس، آن را به دو گونه 
داريوش . ( د تقسيم كرده اند و كليد واژه را براي اين آناليز چهار حرف پ، چ، ژ، گ فارسي قرار داده اند جدي

در حالي كه  در تحليل و آناليز ديگري با بررسي چند قرن جالل متيني معتقد است اين ) 58ص :  1389كارگر، 
 )27-1:   1388، جالل متيني. ( قاعده رونويسگري نمي تواند، مبناي هميشگي باشد 

يك سند ... در يكي از روش هاي كهنه سازي در گذشته مي نويسد، دانيال جعال ) 320: ت ( ابن مسكويه 49
جعلي را چند روز در مارچوبه قرار مي داد و سپس آن را در كفش خود مي نهاد و چند روزي با آن راه ميرفت، 

بايد بين كپي كردن و استنساخ كارهاي هنري و ... سيد بنابراين آن نسخه هم زرد رنگ و هم كهنه به نظر مي ر
از آغاز . نسخه هاي خطي با تالش عمدي براي فريب دادن ديگران تفاوت قائل شد ؛ زيرا هر دو وجود دارد 

دوره حكومت بني اميه، مطالبي در باره جعل مهر ها و سكه ها نقل شده است كه حتي شامل جعل مهر خود 
 ) 196 – 193: 1381ريچارد نلسون فراي (  .پيامبر هم مي شود 

و  ياشعه ايكس، مقاومت گرماي يآهار پاپيروس و كاغذ و تصويربرداري، بوسيله تحليل گرماي مهندسي معكوس50
از نظر مهندسي معكوس، يك كاغذ كهنه .  كندي ليگنين و سلولز در پاپيروس يا كاغذ را تعيين م يحد پوسيدگ

  .نياز به سپري كردن عمري طوالني دارد، پس هر آنچه به ظاهر كهنه اي است، نمي تواند قديمي باشد 
برخي از كارشناسان هنر نمي توانستند . يكي از بزرگترين جعل ها، مربوط به قابوس نامه به زبان فارسي است 51 

يكي از ماهرترين )  195: 1381ريچارد نلسون فراي ( اين كتاب مهم جعلي هستند  باور كنند كه مينياتور ها در
 Konstantinos)( جاعالن قرون گذشته اروپا هم، شخصي به نام كنستانتينوس سيمونيدس  Simonides 

م است، مي گويند ميزان آگاهي او به ميراث مكتوب يونان قديم باعث شده است كه نتوان جعل هاي او را با چش
  )523: 1381فرانك بحر العلومي . ( غير مسلح تشخيص داد 

شيوه مهندسي معكوس، در ساخت اشياء بدليِ نفيس و موزه اي نيز كاربرد دارد، صنعتگران در برخي كشور ها، 52
مثل چين، با اين شيوه، اشياء موزه اي بدلي مي سازند و گاهي كارشناس آن رشته را هم، در تشخص اصالت اثر 

  .شكل مي كننددچار م
اين پرسش ها در اين بخش جدي است كه ؛ آيا مي توان ؛ تركيب مركب را از آغاز تميز داد ؟ آيا مي توان  -53 

تركيب هاي مركب جديد و قديم را تعيين كرد ؟ آيا مي توان تركيب هاي كاغذ صنعتي را از كاغذ دست ساز را 
جود در هر يك سخن گفت؟ آيا ميتوان ميزان آهن مركب ها تعيين كرد ؟ و از ميزان ناخالصي و ميزان گوگرد مو

 بندي كرد ؟ كاغذ و مركب چه تاثير هايي بر يكديگر دارند ؟     را طبقه
براي نمونه ؛ در نامه بهارستان سال سوم شماره دوم، روش پيكسي خارجي به عنوان يكي از راهكار هاي 54

  . كاغذ قديمي گزارش شده است مهندسي معكوس يا آناليز به منظور شناخت مركب و 
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